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ذين أن يستخلصوا عدة دروس من  وميكن للامنحني والرشكاء املنفِّ
النتائج املبكرة واملشجعة من مرشوع إعادة األمل مبا فيها رضورة 

أداء ما هو آت:

التحويالت    توزيع  مقابل  العينية  األغذية  توزيعات  خفض 
التحويالت  تلك  ورفع مستوى  كان ذلك ممكناً  النقدية متى 
السوق  تحليل  يف  شفافة  استثامرات  يرافقها  بحيث  تدريجياً 

والتعلم منها 

تخفيض    مقابل  الزراعية  للمدخالت  العيني  التوزيع  خفض 
املعونات املالية تدريجياً 

االنتقال نحو التمويل املشرتك عرب املحافظ اإلنسانية واإلمنائية   
ورفع األطر الزمنية للمرشوعات لغايات متكني املنظامت من 
رفع مستوى فعالية الفرص السوقية لالجئني الذين يواجهون 

حاالت التَّهجري املتعددة من سنة ألخرى. 

تشجيع االستثامرات التي تعزز من قدرات الفاعلني يف األسواق   
واملجتمعات  الالجئني  مجتمعات  عليها  تعتمد  التي  املحلية 

املستضيفة يف تحصيل سبل كسب أرزاقها. 

منظومات    حول  منها  االستفادة  ميكن  التي  الدروس  اشتقاق 
السوق يف توجيه االستجابات الحالية واملستقبلية لالجئني يف 
غرب النيل وتقديم التغذية الراجعة حول قصص النجاح التي 
التي  والتحديات  السوق  بقوى  املدفوعة  املقاربات  حققتها 
واملجتمعات  الالجئني  مجتمع  يف  املرتابطة  وآثارها  تواجهها 

املستضيفة. 
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2. بتمويل من حكومة اململكة املتحدة

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد 
تحسني حياة الالجئني اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

سـعياً وراء الحصـول عـىل قـدر أكـرب مـن الحريـة والفـرص، فـرَّ 
آالف اإلريرتيـني مـن بالدهـم يف السـنوات األخـرية املاضيـة وعرب 
تقييـامت  إلحـدى  ووفقـاً  إثيوبيـا.  نحـو  الحـدود  منهـم  كثـري 
عـام  الالجئـني يف  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
املقيمـني يف  املسـجلني  اإلريرتيـني  الالجئـني  2016 وصـل عـدد 
إثيوبيـا حـوايل 800 ألـف. لكـن غريهم مل تتوقـف رحلتهم هناك 
بـل كانـت الهجـرة الثانويـة لكثري مـن اإلريرتيني مـن إثيوبيا من 
املسـارات املدروسـة إذ هنـاك مـن األدلـة مـا يشـري إىل أن ثلثـي 
اإلريرتيـني املقيمـني يف إثيوبيـا اسـتمروا يف رحلتهـم يف الهجرة يف 

عـام 1.2015  

وقـد دأبـت املنظـامت اإلنسـانية منـذ أمـد بعيـد عـىل تقديـم 
برامجهـا الخاصـة بسـبل كسـب الـرزق يف مخيـامت الالجئني يف 
إثيوبيا، إذ كانت تقدم رأس املال ملسـاعدة املشـاركني يف تأسـيس 

مرشوعاتهـم الصغـرى أو رفدهـم باملهـارات املهنيـة يف قطـاع 
معـني مثل الخياطة أو مهارات الحاسـوب، أو املهارات التعليمية 
األساسـية مثـل الحسـاب. ومـع أنَّ مثـل هـذه التدخالت سـعت 
إىل تحقيـق النتائـج اإلنسـانية واإلمنائيـة )بتوليد التحسـينات يف 
رفاههـم املشـارك(، هنـاك مسـوغات كبـرية تقـدم باسـم الرقابة 
تنقـل  اسـتمرار  منـع  الرغبـة يف  األخـص  وعـىل  الهجـرة،  عـىل 
الالجئـني وهجرتهـم الثانويـة. ومـن خـالل املقابـالت التي وصل 
عددهـا 63 مقابلـة عقدناها مـع اإلريرتيني عـرب مختلف املواقع 
يف إثيوبيـا، نظرنـا يف الدرجـة التـي تؤثـر بهـا مثـل هـذه التدابري 

عـىل الطريقـة التـي يخطط النـاس ملسـتقبلهم2.  

األسس املنطقية لربامج سبل كسب الرزق وقيودها
تدابـري  إحـدى  عـىل  مثـاالً  الـرزق  كسـب  سـبل  برامـج  تعـد 
السياسـات املصممـة مـن أجـل توجيـه اتخـاذ القـرار بالهجـرة 
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عـىل املسـتوى الفـردي. ومـن أهـم أهـداف برامج سـبل كسـب 
الـرزق منـع الحركـة مـن الحـدود بنـاء عـىل االفرتاض بـأن توفري 
مزيـد من الفـرص االقتصادية واألمن لألشـخاص الذين يعيشـون 
ـنُ مـن إيجـاد بديـل عن  يف البلـدان املرسـلة لالجئـني سـوف مُيَكِّ
الهجـرة )التـي إن حدثـت غالباً مـا تكون غري نظاميـة( عىل أمل 

أن تصبـح الهجـرة أقـل جاذبيـة نسـبياً.

وال بـد مـن اإلشـارة أوالً إىل أن بحثنـا اقتـرص يف دراسـته عـىل 
عينـة واحـدة مـن أنـواع محـددة مـن الربامـج )تركـزت أساسـاً 
عـىل مبـادرات اإلقـراض والتدريـب املهنـي( وعـىل ضـوء ذلـك 
تشـري األدلـة التـي جمعناهـا بالدراسـة إىل أن هـذه التدخـالت 
وإن كانـت قـادرة عىل مسـاعدة النـاس يف تلبيـة حاجاتهم يبدو 
أنهـا أقـل أثـراً يف التغيـري التحويـيل يف سـبل كسـب أرزاق الناس 

أو خطـط هجرتهـم.

وقـد تحـدث بعـض املسـتجيبني يف هذه الدراسـة يف مخيم عدي 
هـروش الواقـع شـامل البالد عـن الدعم املايل الذي تسـلموه من 
املنظـامت غـري الحكوميـة، وقـد اسـتخدموا ذلـك الدعم إلنشـاء 
مرشوعاتهـم الصغـرى مثـل املتاجـر الصغـرية ضمـن املخيـم، أو 
رشاء املاشـية ورعيهـا. وأبـدى كثري منهـم ترحيباً لهـذا الدعم، إذ 
قـال أحـد الرجـال عىل سـبيل املثـال إنه أصبـح اآلن لديـه عربة 
يقودهـا حصـان ويقدم مـن خاللها خدمة التنقـل بعد أن حصل 
عـىل قـرض أويل لتمويلهـا، فيام قالـت أمٌّ عزباء إنهـا متكنت من 
خـالل الدعـم املقـدم مـن املنظمة غـري الحكومية متويـل مزرعة 

للدجـاج وأن أمورهـا عـىل ما يـرام فيها. 

لكـنَّ غريهـم مـن الذيـن خضعـوا للمقابلة ذكـروا أيضـاً أنَّ هذه 
الربامـج ال تخلـوا مـن قيـود. ومثـال ذلـك إحـدى النسـاء التـي 
متجرهـا  لتأسـيس  عليـه  حصلـت  الـذي  القـرض  اسـتخدمت 
الصغـري ضمـن املخيـم فكانـت مشـكلتها الرئيسـية اإلشـباع يف 
السـوق الـذي جعـل مـن الصعب تحقيـق األرباح أو التوسـع يف 
املتجـر. والفكـرة هنا أن املخيـامت وإن كانت قادرة عىل إنشـاء 
اقتصاداتهـا الخاصـة، فمـن الواضـح متامـاً أن األسـواق ضمنهـا 
غالبـاً مـا كانـت محـدودة النطـاق، وأن الفـرص التـي تقدمهـا 

ضئيلـة جـداً يف تجميـع املنافـع املعقولـة. 

املهنيـة،  املهـارات واألعـامل  للتدريـب  والحظنـا منطـًا مشـابهاً 
بالخـربة  امتنانهـم ورضاهـم  املسـتجيبون عـن  مـا عـرب  فغالبـاً 
التـي حصلـوا عليهـا، لكنهـم يف الوقـت نفسـه قالـوا إن ذلـك مل 
يكـن لـه أثـر قـوي عـىل املـدى البعيـد. ويشـري بحثنـا إىل عـدم 
قـدرة الالجئـني عـىل ترجمـة املهـارات املكتسـبة إىل واقع عميل 
بحيـث يسـتخدمونها يف البيئـة األوسـع، وُتعـَزى هـذه العوائـق 

أساسـاً إىل الترشيعـات القامئـة. فقـد وصـف لنـا أحـد الرجـال 
أنـه قـد خطـط للحصـول عـىل رخصـة للقيـادة والبـدء بالعمـل 
كسـائق لسـيارة األجرة قبل أن يسـمع من إدارة شـؤون الالجئني 
والعاملـني ورفاقـه اإلريرتيـني أنـه كالجئ ال يحق له املشـاركة يف 
االقتصـاد الرسـمي، وأنه ال يسـمح لـه قيادة سـيارات األجرة. أما 
غـريه، فيقولـون إن نطـاق برامـج التدريب املتاحة حاليـاً ال يفي 

باهتامماتهـم وتطلعاتهـم، وذلـك مـا يعيـق اإلقبـال عليهـا. 

ويف نهايـة املطـاف، نالحـظ أن هـذه األشـكال مـن دعـم سـبل 
كسـب الرزق ال تعالج إال األعراض بدالً من أن تعالج املشـكالت 
اللذيـن  االقتصـادي  والتهميـش  للفقـر  الضمنيـة  الهيكليـة 
يدفـع  بـأن  احتامليـة  وهنـاك  اإلريرتيـني،  الالجئـني  يواجهـان 
ذلـك كثـرياً منهـم للرغبـة يف املـيض قدمـاً نحـو هجـرة ثانويـة. 
وتتضمـن هـذه العوامـل الضمنيـة عىل وجـه الخصـوص فقدان 
الالجئـني لحقهـم يف الحصـول عـىل وظيفـة رسـمية متنـح أجـوراً 
أفضـل وتطلـب مهـارات أكـرب. فقد أخربتنـا إحدى النسـاء قائلة: 
“يف هولنـدا تسـتطيع أن تحصـل عـىل الوظيفـة بأجـور أفضـل 
فيخـربين زوجـي إنَّ هنـاك فرصـة أفضـل للوصـول إىل خدمـات 
البنيـة التحتيـة األساسـية يف هولنـدا أكـرث مـام عليـه الحـال يف 
إثيوبيـا ]....[ أنـا أعـرف أنـه من الصعـب أن أسـافر إىل هولندا.” 
وأوضـح رجـل آخر األمـور التي متنعه من االسـتمرار قدمـاً قائاًل: 
“عندمـا ال أعمـل يسـتنفد ذلـك صـربي، وقـد أسـعى إىل املـيض 
قدمـاً يف تحـركات خطـرة نحـو أوروبـا لكننـي آمـل أن أحصـل 
عـىل وظيفـة وأال أحتـاج إىل املخاطـرة تلـك” فـام مل تسـتحدث 
تحسـينات ملموسـة يف وصـول الالجئـني إىل العمـل الكريم ذلك 
العمـل الـذي ميكـن االعتـامد عليـه، والـذي يتحصلـون منه عىل 
أجـر كاف، ويسـتخدمون فيـه مهاراتهم، لن يتمكـن الدعم الذي 
تقدمـه برامج سـبل كسـب الرزق مـن تخفيض الهجـرة الثانوية 

بـأي شـكل من األشـكال. 

تحسني برامج سبل كسب الرزق
لـي تصبـح تدخـالت سـبل كسـب الـرزق أكـرث مواءمـة لحاجـات 
املسـتفيدين املقصوديـن ولعوامـل التغيـري يف البيئـة املحلية، ال بد 
مـن بـذل الجهـود لتقييـم )أو إعـادة تقييـم( مـا إذا كان التدريب 
املقـدم لـه صلـة بالحاجـات، ومـا إذا كان باإلمـكان توسـيع نطاق 
األعـامل التـي يسـمح لالجئني باملشـاركة فيهـا. إضافـة إىل ذلك، ال 
بـد من بـذل مزيد مـن الجهود لتوفـري التوجيـه واإلرشاف لالجئني 
الذيـن تلقـوا القروض والتدريب ملسـاعدتهم يف تعظيم مكاسـبهم 
املحتملـة. لكننـا يف الوقـت نفسـه علمنا مـن أحد موظفـي برامج 
املنظـامت غـري الحكوميـة أن إدارة وضـع الربامـج الفعالـة عـىل 
املـدى البعيـد مـن األمـور الصعبـة وذلـك تحديـداً نتيجـة طبيعـة 
تصمـم  املرتفعـة،  الثانويـة  الهجـرة  سـياق  ففـي  التنفيـذ.  بيئـة 
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تدخـالت عـن قصـد بحيـث تكـون رسيعـة وبسـيطة، وتهـدف 
إىل تشـجيع االلتحـاق بهـذه الربامـج، وذلـك مـا يحـد مـن مجال 
عوائـق  يفـرض  بـدوره  وذلـك  املرونـة،  عـدم  ويشـجع  اإلبـداع 

واضحـة عـىل املسـؤولني عـن التصميـم والتنفيـذ.

وإذا وضعنـا مسـائل هـذه الربامـج جانباً بقـي أن نركز عىل أن 
قـدرة الالجئـني عـىل بناء حياة ناجحـة وكرمية ما زالـت تعتمد 
عـىل قدرتهـم عـىل الوصـول إىل العمـل الكريـم. وتلك مسـألة 
مهمـة ألنَّهـا تؤكد عـىل التحدي الـذي يواجهه النـاس من أجل 
البقـاء يف إثيوبيـا باإلضافـة إىل وجـود عـزم يف التحرك يف هجرة 
ثانويـة لـدى كثـري مـن الالجئـني. ومـع أنـه مـا من ضامنـة بأنَّ 
أمـن سـبل كسـب الـرزق سـيتبعه مبـارشة االنتقـال إىل سـوق 
العاملـة الرسـمية خاصـة يف البيئـات الحرضيـة التـي تعاين من 
ارتفـاع يف معـدالت البطالـة، تشـري النتائـج التـي توصلنـا إليها 
أن النـاس قـد يصبحـون أكـرث رغبـة يف البقـاء يف بلـد اللجـوء 

نتيجـة تحسـن وصولهـم إىل أمنـاط أفضل مـن العمل.  

الخطـوات التي اتخذتها الحكومة
أثيوبيـا  أنَّ  إىل  السياسـات  عـىل  الحديثـة  املسـتجدات  تشـري 
بـدأت تغـري اتجاههـا وأصبحـت أكـرث ميـاًل ملنـح الالجئـني حق 
عـن  الحكومـة  أعلنـت   2016 سـبتمرب/أيلول  ففـي  العمـل. 
تسـع تعهـدات بتحسـني حقـوق الالجئـني يف البـالد وتحسـني 
التعهـدات  هـذه  تطـورت  ثـم  إليهـم.  املتاحـة  الخدمـات 
لتأخـذ شـكل خارطـة ‘طريـق وطنيـة’ تضـم سـتة موضوعـات 
ذات أولويـة، أحدهـا يركـز عـىل العمـل وسـبل كسـب الرزق، 
وسـيتضمن منـح تصاريـح العمـل لالجئـني، وزيـادة يف برامـج 
وتعـد  الصناعيـة.  الحدائـق  وإنشـاء  الـرزق،  كسـب  سـبل 
األثيـويب  الوظائـف  عقـد  يف  أساسـياً  عنـرصاً  الحدائـق  هـذه 
بقيمـة   2017 األول  ديسـمرب/كانون  يف  رسـمياً  ُأطِلـَق  الـذي 
وقعتهـا  التفاقيـة  وفقـاً  أمريـي،  دوالر  مليـون  خمسـامئة 
الحكومـة اإلثيوبيـة مـع املانحـني الخارجيني بهـدف إيجاد مئة 
ألـف وظيفـة جديـدة )ثلثهـا تقريباً سـيخصص لالجئـني(.3 ويف 
الواقـع، نفـذت مثـل هـذه املبـادرات يف دول أخـرى مـن أكـرب 
الـدول املضيفـة لالجئـني مثـل األردن حيث صممـت املبادرات 
وأفـراد  الالجئـني  مـن  لـكل  العمـل  إىل  الوصـول  لتحسـني 

املضيـف.  املجتمـع 

وبنـاًء عـىل بحثنـا، يبـدو أنَّ تلـك خطـوة إيجابية نحـو االتجاه 
الصحيـح، لكـنَّ قـدراً كبـرياً مـن نجاح خارطـة الطريـق والعقد 
تصميمهـم  تفاصيـل  عـىل  األمـر  نهايـة  يف  يعتمـدان  سـوف 
وتنفيذهـم. ولهـذه الغايـة نقـدم خمسـة مقرتحـات لصانعـي 

السياسـات:

أوالً، يجـب أن تكـون املعلومـات املقدمة عن أي مبادرة شـفافة 
وواضحـة ومتاحـة الوصـول للجميـع لتمكني الالجئني مـن اتخاذ 
قراراتهـم املسـتنرية حول خياراتهـم. وال ينبغي توعية املشـاركني 
املحتملـني وعيـًا كامـاًل مبعايري األهلية فحسـب، بل ينبغـي أيضاً 
تزويدهـم باملعلومـات املتعلقـة مبـا ميكـن توقعـه إزاء رشوط 

العمـل املعـروض، وطبيعتـه وعوائـده املتوقعة. 

الحدائـق  يف  الوظائـف  الالجئـني  بعـض  يرفـض  قـد  وثانيـاً، 
تتـالءم مـع خلفياتهـم  الوظائـف ال  إمـا ألن هـذه  الصناعيـة، 
واهتامماتهـم، أو ألسـباب تتعلـق باملوقـع، فالتحليـالت األخـرية 
حـول العمـل املقـدم يف بعـض املناطـق االقتصاديـة الخاصـة يف 
األردن عـىل سـبيل املثـال تشـري إىل أنَّ انخفـاض قبـول الالجئـني 
السـوريني للوظائـف غالبـاً مـا تعلـق مبوقـع املعمـل واملصنـع 
إذ أبـدى النـاس عـدم رغبتهـم يف االلتحـاق بعمـل بعيـد املوقـع 
عـن  االنفصـال  أو  طويلـة،  رحـالت  يف  السـفر  منهـم  يتطلـب 
أرسهـم لهـذه الغاية.4وسـيتأثر قـرار قبـول الوظائـف بالطريقـة 
التـي يتصـور فيها املسـتهدفون طبيعـة الوظائف، فهـل ينظرون 
أنهـم يرونهـا  أم  الكريـم،  العمـل  أنهـا تقـدم لهـم  إليهـا عـىل 

ـةٌ بالكرامـة اإلنسـانية وال تخلـو مـن االسـتغالل؟ ُمِحطَّ

ووضعهـا  الوظائـف  تخصيـص  سياسـات  توقـع  ينبغـي  وثالثـاً، 
يف الحسـبان، فالبطالـة يف املناطـق الحرضيـة يف أثيوبيـا تبقـى 
مرتفعـة معدالتهـا عـرب كل رشائـح املجتمـع، وكذلـك االقتصـاد 
فيعـاين مـن تباطـؤ يف النمـو منذ عدة سـنوات. ويف سـياق تتأثر 
بـه أعـداد ال يسـتهان بهـا مـن األثيوبيـني بالفقـر واالسـتضعاف، 
مـن األرجـح أن تؤثر طريقـة تأطري إجـراءات تخصيص الوظائف 
وتنفيذهـا يف طبيعـة العالقـات االجتامعيـة القامئـة بـني مجتمع 

‘الالجئـني’ واملجتمـع ‘املضيـف’.

ورابعـاً، ينبغـي أن يكـون هنـاك تناسـق وتناغـم بـني سياسـات 
الالجئـني والحقائـق املعاشـة يف أسـواق العمـل املحليـة، فمـع 
انتشـار التوظيـف يف القطـاع غـري الرسـمي يف أثيوبيا، قـد تظهر 
التحديـات أمـام أي محاولـة من أجـل تنظيم الوظائـف لالجئني. 
وبذلـك ينبغـي االنتبـاه والحـرص لجـدوى الحدائـق الصناعيـة 
واسـتدامتها املسـتقبلية وذلـك عـىل ضـوء البيئـات االقتصاديـة 

األوسـع يف البـالد.

وأخـرياً، بـدالً مـن الرتكيـز حـرصاً عـىل الكوتـا والحصـص وعـدد 
ترصيحـات العمـل الصـادرة ال بـد للتعهـدات وآليـات الرصـد 
فيهـا  تعمـل  التـي  الدرجـة  يف  تنظـر  أن  مـن  بهـا  املرتبطـة 
السياسـات وتدخـالت مثـل عقـد الوظائـف عـىل تحسـني حيـاة 

أرزاقهـم. كسـب  وسـبل  واملضيفـني  الالجئـني 
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نورا بارديليل 

يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني 
لة يتجذر يف تحسني سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص  املطوَّ

البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً.

باهتـامم  زمـن  منـذ  املـال  رأس  واسـتثامر  العمـل  يحظـى 
اللجـوء  ألوضـاع  املمكنـة  الحلـول  مـن  أنَّهـام  عـىل  كبـري 
لـة. ومـن هـذا املنطلـق، تتوقـع هيئـات املسـاعدات  املطوَّ
ريـن قـرساً أن يكونـوا رائـدي أعـامل جيدين وأن  مـن امُلهجَّ
البـدء  أو  العمـل  العثـور عـىل  أنفسـهم يف  يعتمـدوا عـىل 
مبرشوعاتهـم. لكـنَّ ذلـك الرتكيـز يلقـي مبسـؤولية ‘النجـاح’ 
مـن  ليـس  الحـل  ذلـك  أنَّ  ومـع  الالجئـني.  عـىل  كاملـة 
الحلـول الدامئـة املعـرتف بها حتـى اآلن، يـزداد اإلدراك بأنَّ 
االندمـاج املحـيل يعنـي القـدرة عـىل املشـاركة يف النشـاط 

االقتصـادي. 

يطمحـون  الالجئـني  أنَّ  يف  التشـكيك  موقـف  يف  ولسـت 
ُك  ويرغبـون يف الوصـول إىل وضـع االكتفـاء الـذايت وال ُأَشـكِّ
يف رضورة دعـم الالجئـني للوصـول إىل فـرص العمـل، لكنني 
أخـى مـا أخشـاه التداعيـات بعيـدة املـدى لهـذا التغيـري 
األفـراد  عـىل  “يوجـب  الـذي  االتَِّجـاَه  ويعـزز  التفكـري.  يف 
الدولـة”1  عـىل  االعتـامد  مـن  بـدالً  أنفسـهم  مسـاعدة 
أوالهـام  املعـارص،  اإلنسـاين  العمـل  يف  رئيسـيان  عامـالن 
مـن خـالل زيـادة تركيـز املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة 
برامـج  املنظـامت األخـرى عـىل  الالجئـني وبعـض  لشـؤون 
الـذات  عـىل  واالعتـامد  االقتصاديـة  الـرزق  كسـب  سـبل 

مـن الناحيـة االقتصاديـة، وثانيهـام مـن خـالل زيـادة منـو 
الـرشاكات بـني القطاعـني العـام والخاص يف برامج مسـاعدة 

الالجئـني. 

ويضـع هـذا االتجـاه عـىل عاتـق الالجئـني مسـؤولية إيجـاد 
حـل دائـم لهـم فيـام يتعلـق بفـرص العمـل. وضمـن هـذا 
تسـتند  التـي   - الرسـمية  الدامئـة  الحلـول  تصبـح  اإلطـار، 
العالقـة بـني األفـراد والدولـة وإمكانيـة  إىل فكـرة تجديـد 
حصـول األشـخاص عـىل حقـوق املواطنـة- حلـوالً باليـة قـد 
التهجـري  حـل  تعريـف  أعيـد  وهكـذا،  الزمـن.  عليهـا  عفـا 
أنـه قضيـة  إليـه عـىل  ُينَظـُر  وأصبـح  تنمـوي  منظـور  مـن 
اجتامعيـة.  أو  أنَّـه قضيـة سياسـية  اقتصاديـة وليـس عـىل 

الالجئـني  مسـاعدة  يف  املقاربـة  هـذه  تنتهـي  وكذلـك، 
وحاميتهـم مبحاولـة تحقيـق التجانـس بـني الناس واسـتبعاد 
األشـخاص الذيـن ال يسـتوفون ‘رشوط الدخـول’. وبطبيعـة 
الحـال، تعـد التدخـالت القامئـة عـىل املسـاعدات النقديـة 
ودعـم الالجئـني مـن أجـل دخـول سـوق الوظائـف )بالرغم 
مـن أن معظـم فـرص العمـل املتاحـة يف سـوق العمـل غـري 
الرسـمي ال تصنفهـا املنظـامت الدوليـة أنَّهـا عمـل رسـمي( 
مـن أفضـل طـرق مسـاعدة الالجئـني ألنهـا تحفـظ لهـم ماء 
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